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مقاله مرورى
حقوق پيشگيرى از جرم منبع سياست جنايى

شهرداد دارابى1

چكيده
زمينه و هدف: جايگاه حقوق پيشگيرى از جرم در پهنه سياست جنايى به عنوان رشته تخصصى مستقل، در بردارنده 
سلسله اى از مقررات است كه به تعيين نهادهاى متولى، حدود و ثغور، ضوابط حاكم و ضمانت اجراهاى الزم در تخطى 
از مقررات حاكم بر راهبرد پيشگيرى از جرم مى پردازد. اين مهم مستلزم كيفى سازى و شفافيت قوانين متضمن 
اقدام هاى پيشگيرى از جرم در عرصه علوم جنايى حقوقى است. در اين پژوهش سعى شده است ضمن بررسى اين 

اقدام ها به عنوان منبع تدابير كنشى در سياست جنايى، چالش هاى فرارو و راهكارهاى مناسب نيز تبيين شود.
روش شناسى: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر نوع پژوهش توصيفى- تحليلى است كه با استفاده از 

منابع كتابخانه اى، مطالب جمع آورى و تحليل شدند.
يافته ها و نتايج: به نظر مى رسد با توجه به غلبه گونه پيشگيرى وضعى از جرم در بيشتر كشورها، جهت مند شدن 
دولت ها به سمت ايجاد يك جامعه تحت كنترل و مالزمت نسبى اين رويكرد، با تحديد آزادى و حقوق افراد، جداى 
از لزوم تدوين حقوق پيشگيرى از جرم داخلى، تنظيم سندى بين المللى با خصيصه الزام آور كه به طور مصداقى و 
مبسوط به شرايط بهره بردارى از اين پيشگيرى مى پردازد، در سطح جهانى راهگشا بوده و ضمن مرتفع كردن ابهامات، 
از توسعه اختيارات دولت ها در راستاى گسترش پيشگيرى هاى موقعيت مدار مى كاهد. ضمن آنكه دقت در تنظيم 
حقوق پيشگيرى از جرم، تدوين كتب دانشگاهى و تدريس اين مهم با سرفصل مجزاى حقوق پيشگيرى از جرم در 
كنار ديگر رشته هاى مطالعاتى حقوقى قاعده مند مى تواند مبين ارزش الزام آورى باشد كه با مضامين هنجارى مربوط 

به راهبرد پيشگيرى از جرم مرتبط است.

كليدواژه ها: حقوق پيشگيرى از جرم، سياست جنايى عادالنه، آزادى هاى بنيادين، ضمانت اجرا.

shahrdad.darabi@yahoo.com :1. استاديار حقوق جزا و جرم شناسى، دانشگاه آزاد اسالمى. قم. ايران. رايانامه

 استناد          :  دارابى، شهرداد. (1398). حقوق پيشگيرى از جرم منبع سياست جنايى . فصلنامه رهيافت پيشگيرى، 2(4)، صص 76-57. 

فصلنامه رهيافت پيشگيرى/ د           ورة د وم، شمارة چهارم، زمستان 1398 
ت:
ياف
د           ر

خ 
اري
ت

ش:
ير
پذ

خ  
اري
ت

13
98

/0
8/

29
13

98
/1

0/
21

Prevention Approach Quarterly 
Vol. 2, No.4, (Winter 2020)



13
98 

تان
مس
م، ز

هار
ة چ

مار
، ش
د وم

ل  
 سا

ى/
گير

پيش
ت 

هياف
ه ر

لنام
فص

58 

مقدمه
موضوع علم سياست جنايى شيوه پاسخ دهى به پديده بزهكارى است كه برآيند نگاه حاكميت به جرم و 
انحراف به همراه پاسخ هاى دولتى و جامعوى متضمن سياست جنايى آن جامعه است. امروزه سياست هاى 
كيفرى مرسوم كه با ابزارهاى واكنشى، تنبيهى و سركوبگر به دنبال مبارزه با جرم هستند، به حداقل 
موفقيت ها نائل شده اند و نابسامانى هاى ناشى از ناكارآمدى مجازاِت صرف، بر بيشتر واضعان سياست 
جنايى آشكار شده است؛ حقيقتى كه راهبرد پيشگيرى از جرم را به عنوان مكمِل تدابير پيش بينى شده در 
سياست جنايى دولت ها برجسته مى سازد1. ناگفته پيداست كه جهت گيرى كلى سياست جنايى موضوعه 
يعنى سياست جنايى تقنينى، قضايى و اجرايى بر اساس رويكرد سياسى- فلسفِى دولت يعنى حاكميِت 
مستقر به آزادى، برابرى و قدرت و نيز به بزه، انحراف، كيفر، كرامت انسانى، حقوق بزه ديده، امنيت و 
مانند آن تعريف و مشخص مى شود (نجفى ابرندآبادى، 1395، ص 48). از نظر بديهيات عقلى، فرايند 
تفكرات موجود در عرصه پيشگيرى از جرم و سودمندى اين مهم در تقابل با ناكارآمدى كيفر نياز به توجيه 
ندارد و اهميت پرداختن به پيشگيرى از جرم، آن چنان در اقصى نقاط دنيا براى مسئوالن امر مكشوف 
شده است2 كه حتى بازگشت به سياست جنايى سخت گيرانه و سركوبگر به همراه تشديد مجازات ها، 
موجب منتفى شدن اقدامات پيشگيرانه از جرم نمى شود3، فقط گونه هاى پيشگيرى از جرم با چرخش 
و تغيير دولت ها و مجلس هاى مقننه در پرتو انتخابات و گاهى تغليب يك سياست جنايى آزادى مدار 
يا امنيت مدار دست خوش تغييرات مى شود. بنابراين پيشگيرى از جرم به عنوان يك راهبرد متعارف و 
خردمندانه همچون يك جريان برگشت ناپذير در حال پويايى و گسترش است و تالش انديشمندان عرصه 
علوم جنايى در راستاى افزايش بهره ورى و روزآمد كردن آن، براى استفاده حداكثرى از اقدامات پيشگيرانه 
1. بررسى هاى كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكارى در فرانسه بيانگر آن بود كه تدابير سنتى- قضايى در قبال بزهكارى، ديگر كافى و 
مؤثر نيست و به همين جهت پيشگيرى از بزهكارى بايد در برنامه هاى عمومى دولت، يعنى در باالترين سطح و در اقدام هاى ادارات و مراجع 

مختلف و تشكل هاى مردمى مورد توجه قرار گيرد (نجفى ابرندآبادى، 1377، ص 55). 
2. مطالعات مركز بين المللى پيشگيرى از جرم پيرامون ارزيابِى كارايى نسبِى تدابير مختلف پيشگيرانه نسبت به كيفر، مبين بازدهى اقتصادِى 

هفت برابرى، بيش از زندان بوده است (ابراهيمى، 1396، ص 141). 
3. براى نمونه در كشور بلژيك با به قدرت رسيدن احزاب محافظه كار و تقويت نسبِى اقتدارگرايى، راهبرد تأمين امنيت از طريق اولويت بخشيدن 
به پيشگيرى از جرائم خيابانى و سازمان يافته، اِعمال بيشتر اقدامات پيشگيرانه وضعى فناورانه و اعطاى اختيارات وسيع تر به پليس و نهادهاى 
قضايى در اولويت قرار گرفت. با اين شرايط اگرچه فضايى براى قدرت مانور جناح چپ در سياست پيشگيرى اجتماعى، اصالحات شهرى و 

ساختارى دولت فدرال وجود نداشت، اما راهبرد پيشگيرى در معناى كلى افول نيافت (هبربشت، 2009، ص 185). 
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در سراسر دنيا رو به فزونى است.
روشن است همان گونه كه اجراى مقررات دولتى و بسيارى از برنامه هاى مربوطه در جامعه، منوط 
به وجود ضابطه مند و ضمانت اجرا دار شدن قوانين است، پيشگيرى نيز از اين قاعده مستثنى نيست و 
اجراى تدابير آن مشروط به وجود پيش بينى ضابطه هاى خاص خود است. بنابراين معرفى سازمان ها يا 
نهاد متولى و ضمانت اجراهاى تعيينى براى پيشگيرى از تضييع حقوق افرادى كه در راستاى پيشگيرى 

از جرم متضرر شده اند، ضرورى مى كند.
در واقع رويه هاى عملى پيشگيرانه ممكن است توجه قانونگذار را به خود جلب كند و به نوبه خود به 
تدريج در قالب قانون ضابطه مند شود؛ قوانين، آيين نامه ها، تصويب نامه ها و رويه هاى پيشگيرى (بر وزن 
رويه قضايى در حقوق كيفرى) كه در اجراى مقررات دولتى شكل مى گيرد، از يك سو و رويه هاى عملى 
ابتكارى و خودجوش پيشگيرى، از سوى ديگر آنچه را كه حقوق پيشگيرى از جرم يا پيشگيرى قانون مدار 
و ضابطه مند مى نامند، تشكيل مى دهد1 (نجفى ابرندآبادى، 1394، ص 10). بايد اذعان داشت كه با توسعه 
فرهنگ پيشگيرى از جرم و استفاده از گونه هاى متنوع پيشگيرى توسط متوليان امر، آنچه كه از اهميت 
وافرى برخوردار است، هنجارمند يا ضابطه حقوقى و تحت پوشش قرار دادن اقدامات پيشگيرانه به وسيله 
قواعد و قوانينى است كه منبعث از اصول و حقوق حقه افراد جامعه بوده و تأمين امنيِت جامعه را با استفاده 
از راهبرد پيشگيرى قانون مدار تضمين مى كند. اين مهم در كنار گرايش مقطعى برخى دولت ها به نوعى 
تماميت ايدئولوژيك و گرايش به توسعه جنگ محور عليه بزهكارى از اهميت بسزايى برخوردار است 
(نولته، 1395،  ص 137). به نظر مى رسد رابطه تنگاتنگ پيشگيرى از جرم با رعايت آزادى هاى بنيادين 
افراِد جامعه، تغيير دولت ها و مجالس مقننه يا رويكرد برخى دولتمردان به اقدامات پيشگيرانه اى كه موجب 

1. دين مبين اسالم، احترام به حريم اشخاص را مورد تأكيد قرار داده و تجسس نسبت به آنها را نهى كرده است (يا ايها الذين آمنو اجَتنبو كثيراً من 
الظِن ان بَعض الظِن اِثُم و التجسسُو؛ سوره حجرات، آيه شريفه 12). اصل 22 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران حيثيت، جان، مال، حقوق، 
مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و در اصل 25 بر ممنوع بودن بازرسى، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، 
افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس، مگر به حكم قانون تأكيد كرده است. 
براين ابتناء ماده 150 قانون آئين دادرسى كيفرى اشعار مى دارد «كنترل ارتباطات مخابراتى افراد ممنوع است، مگر در مواردى كه به امنيت 
داخلى و خارجى كشور مربوط باشد يا براى كشف جرائم موضوع بندهاى الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون تشخيص داده شود. در اين صورت 
با موافقت رئيس كل دادگسترى استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مى شود. بنابراين تخطى از اين مهم در قالب تدابير پيشگيرانه 

غيرقانونى مى تواند با حبس يا انفصال مندرج در مواد 570 و 575 قانون مجازات اسالمى مواجه شود. 
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به خطر افتادن آزادى هاى مشروعِ شهروندان و كمرنگ شدن تضمين هاى حقوق بشرى مى شود، مسئله اى 
اساسى است كه در كنار دستاوردهاى جرم شناختى، مطالعه ضابطه مند شدن اقدام هاى پيشگيرى از جرم 
را اهميت دوچندان مى بخشد. ضابطه مند شدن حقوقى پيشگيرى از جرم كه منجر به شكل گيرى حقوق 
پيشگيرى از جرم مى شود در مقاله حاضر بررسى شده است، بنابراين مطالعه حقوق پيشگيرى از جرم به 
عنوان منبع كنشى در سياست جنايى موضوع نوشتار حاضر را تشكيل مى دهد. پرسش اساسى آن است 

كه ضرورت تدوين حقوق پيشگيرى از جرم چيست؟ 

مبانى نظرى
همه جوامع به شيوه هاى مختلِف كنترل جرم، جهت تأمين امنيت، نظم اجتماعى و پيشگيرى از بزهكارى 
متوسل مى شوند، اما در عرصه مديريت آن و ايجاد تعادل ميان مفاهيمى همچون كرامت انسانى، حقوق 
بشر، آزادى، آسايش عمومى و مانند آن، همواره چالش هايى فراروى متوليان سياست جنايى بوده است. 
بى ترديد اولويت هاى پيشگيرى بر حسب محل و بستر اجراى آن متفاوت خواهد بود (ابراهيمى، 1394، 
ص 44)؛ اما يكى از ضرورت هاى پيشگيرى عادالنه به ويژه در كشورهايى كه از سياست جنايى مردم 
ساالر برخوردارند، عدم تضييق حقوق و آزادى هاى افراد به بهانه پيشگيرى از جرم است؛ امرى كه، از يك 
سو در توسعه فضاى آزاد و كاهش فضاهاى كنترل شده تبلور مى يابد و از سوى ديگر، شكل گيرى راهبرد 
سنجيده دولت هاى كرامت مدار كه در قالب تدابير اجتماعى، جهت پيشگيرى از جرم تبيين مى شود. 
اساسًا آن دسته از تدابير كنشى و اقدامات پيشگيرانه كه برگرفته از گونه رشد مدار يا جامعه مدار است، 
قرابتى با توسعه كنترل و نظارت فراگير بر زندگى شهروندان ندارد، اما تكثر جمعيت، شهرنشينى، خيزش 
فزاينده آمار جرائم، عدم توفيق حداكثرى نهادهايى مثل خانواده، مدرسه، پيدايش جرائم جديد و مانند آن، 
موجب گرايش به گونه هاى پيشگيرانه وضعى مى شود كه خواه ناخواه با بسط حوزه كنترل افراد جامعه 
مالزمت خواهد داشت (دارابى، 1395، ص 35). اگرچه به نظر مى رسد بحران اقتصادى و رويارويى دولت ها 
با جرائم تروريستى و سازمان يافته نيز در استقبال از پيشگيرى موقعيت مدار فناورانه بى تأثير نبوده 
است (دارابى، 1397، ص 14)؛ در اين ميان استقبال و گسترش رو به تزايد از دوربين هاى مداربسته و 
ضرورت ضابطه مندى و هشدار به شهروندان مبنى بر وجود اين مهم را در اماكن و مغازه ها مى توان از اجزاء 
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جدايى ناپذير حقوق پيشگيرى از جرم دانست، شاخصه اى كه عدم رعايت آن از جانب نصب كنندگاِن 
دوربين ها را بايد با ضمانت اجراى قانونى مواجه سازد. 

آنچه كه به عنوان دغدغه افراد جامعه و فعاالن سياسى- اجتماعى يا متوليان حامِى حفظ آزادى هاى 
مشروع و حريم خصوصى در جوامع نمايان مى شود، اين است كه استقبال دولت ها از تدابير پيشگيرانه 
بدون تعيين حدود و ثغور، ضمانت اجراى مناسب براى تخطى از اين اصل و با توسعه ناهمگون پايش 
حداكثرى همراه نباشد. بنابراين حقوق پيشگيرى از جرم به عنوان منبع راهبرد كنشى سياست جنايى 
متضمن صورت هاى ايجاد و پيدايش قواعد حقوقِى مرتبط با پيشگيرى است كه با اجراى تدابير پيشگيرى 
از جرم مالزمت داشته و سازوكارهاى اجراى گونه هاى پيشگيرى از جرم را سامان مى بخشد. اگر رسالت 
اصلى سياست جنايى توليد و تضمين امنيت اجتماعى و سياسى تلقى شود، در يك دولت قانون مدار كه 
هدف پيشگيرى از جرم نمى تواند اعمال هرگونه اقدام و تدابير پيشگيرانه را توجيه كند، رعايت آن دسته 
از حقوق شهروندى كه امروز در قالب نسل هاى مختلف حقوق بشر پيش بينى شده است براى پيشگيرى 
از جرم و دست يابى به جامعه اى عارى از بزهكارى يا دست كم با حداقل بزهكارى ضرورى مى كند (نجفى 
ابرندآبادى، 1392، ص 559). مواجهه با عنوان حقوق پيشگيرى از جرم ممكن است حق هاى عينى كه 
دربردارنده امتيازات مشروع قانونِى شهروندان يا تكاليف دولتمردان جهت اعمال گونه پيشگيرى اجتماعى 
است را به ذهن متبادر سازد، بنابراين تبيين حقوق پيشگيرى از جرم به عنوان يك رشته مطالعاتِى حقوقى 

و هنجارمند كه در گستره علوم جنايىِ حقوقى مى گنجد، ضرورى مى نمايد. 
حقوق پيشگيرى از جرم در بستر علوم جنايى حقوقى: در بادى نظر، جرم شناسى پيشگيرى با يك 
سلسله اصول تجربى كه شامل مجموعه تدابير كنشِى غير قهرآميز است در گفتمان دانشگاهيان معرفى 
مى شود، اما بديهى است هنگامى كه گونه هاى پيشگيرى از جرم در صحنه اجتماع به منصه ظهور مى رسد، 
نسبت به افراد جامعه و يكايك شهرونداِن اعمال مى شود، بنابراين همچنان رعايت موازين حقوق بشر الزم 
است. اگر بپذيريم كه هر كجا انسان هست، حقوق بنيادين او نيز موضوعيت پيدا مى كند، مى توان گفت 
كه يافته ها و دستاوردهاى جرم شناسى نيز در حوزه پيشگيرى از جرم، بازپرورى مجرمان و سركوبى جرم، در 
چارچوب و با تكيه بر موازين حقوق بشر وارد سياست جنايى به مفهوم موسع مى شود (نجفى ابرندآبادى، 
1395، ص 934). بدين سان، همان گونه كه در سياست جنايى، حقوق كيفرى عمومى به عنوان رشته اى 
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هنجارمند، مبناى اقدام هاى واكنشى1 حقوق را تشكيل مى دهد و مشتمل بر اصول و قواعد حاكم بر جرائم 
و مجازات ها و مسئوليت كيفرى است، اقدامات كنشى يا پيشينى، با رعايت ضوابط و مقرراتى كه جنبه 
حقوقى و هنجارمند دارد، نيز امرى حياتى است. بنابراين بايد اين ابهام زدايى نسبت به حقوق پيشگيرى 
از جرم صورت پذيرد كه منظور از اين وصف، آموزه هاى مدنظر قانون گذار براى بكارگيرى تدابير كنشى 
پيشگيرى جامعه مدار يا رشدمدار كه در اصول متعدد قانون اساسى با تأكيد بر آموزش و پرورش، حمايت 
از خانواده، فقرزدايى، اشتغال زايى، حمايت از اطفال و زنان و مانند آن، مطرح شده است، نبوده و غرض از 

آن رعايت موازين و ضوابط حقوق بشرى يا حقوق شهروندى2 در اجراى راهبرد پيشگيرى است. 
از جمله كشورهايى كه حقوق پيشگيرى از جرم را در قالب علوم جنايى حقوقى به طور نسبى مطمح 
نظر داشته است، كشور فرانسه است. در اين كشور قانون مربوط به پيشگيرى از بزهكارى در سال 2007 
با هدف اصالح سياست پيشگيرى از جرم، كاهش تعداد بزه ديدگان و تسهيل فرايند اصالح و بازپرورى 
بزهكاران به تصويب رسيد. در ماده 8 فصل دوم آن كه به مقررات پيشگيرى بر مبناى اقدامات اجتماعى 
و تربيتى اختصاص دارد؛ تصريح شده است: «زمانى كه متخصص امور اجتماعى احراز كند كه وخامت 
مشكالت اجتماعى، تربيتى يا مادى شخص يا خانواده او به گونه اى است كه مداخله متخصصين متعدد را 
مى طلبد، الزم است شهردار بخش محل اقامت آنها و رئيس شوراى عمومى را مطلع نمايد». در اين موارد 
ماده 13- 226 قانون مجازات فرانسه نسبت به كسانى كه اطالعات محرمانه را طبق شرايط يا اهداف 
پيش بينى شده در اين بند انتقال مى دهند، مجرى نخواهد بود (ابراهيمى، 1396، ص 11)؛ اين نمونه مصداقى 
از هنجارمند شدن تدابير پيشگيرانه است كه با اشاره به قانون موضوعه، رفتار مربوطه را جرم نمى شناسد 
و براى آن مجازات تعيين نمى كند، اين در حالى است كه عكس موضوع نيز صادق است؛ بدين معنى كه 
در حقوق پيشگيرى از جرم، مجازات نقض كنندگان قانون در پرتو تنظيم روابط كنشگران پيشگيرى و 
شهروندان نيز تجلى مى يابد. بدين سان رفتارهاىِ  غير قانونى كه از مجريان تدابير پيشگيرى به منافع 

1. سرعت بخشى به روند رسيدگى كيفرى مى تواند در كنار ايجاد نظام كيفرى حقوق بشرى اسباب پيدايش نظام كيفرى پيشگيرانه را نيز پديد 
آورد (نيازپور، 1389، ص 368).

2. در منشور حقوق شهروندى جمهورى اسالمى ايران كه در آذرماه 1395 به تصويب رسيد، در كنار حقوق متعدد و مختلف، حق هايى مانند حق 
كرامت و برابرى انسانى، حق آزادى و امنيت شهروندى و حق حريم خصوصى كه با ضابطه مند شدن اقدام هاى پيشگيرانه در ارتباط است مورد 

شناسايى و تأكيد قرار گرفته است. 
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خصوصى افراد يا آزادى هاى عمومى شهروندان آسيب مى رساند و موجب تضييع حقوق آنها مى شود، 
در پرتو حقوق پيشگيرى از جرم استيفاء شده و تكاليف دولتمردان و مجريان اقدامات پيشگيرانه را در 
قبال شهروندان معين مى سازد. بر اين اساس، پايش و نظارت حداكثرى از طريق يك جامعه سراسربين، 
توسعه كنترل در قالب پيشگيرى قلمداد مى شود كه نهادينه شدن آن در بستر سياست جنايى عادالنه 
ناممكن است، موضوعى كه اهميت هنجارمندسازى و تعيين حدود اختيارات متوليان تدابير پيشگيرانه 

را متجلى مى سازد. 
به هر رو، حقوق پيشگيرى از جرم نيز، در كنار حقوق كيفرى، حقوق ادارى، حقوق انضباطى و مانند آن، 
منبع سياست جنايى را تشكيل مى دهند (نجفى ابرندآبادى، 1396، ص 556). بنابراين، حقوق پيشگيرى 
از جرم به عنوان رشته اى مستقل از مجموعه قوانين، مقررات و ضمانت اجراهاى خاص خود تشكيل شده 
است كه ضمن معرفى متوليان و نهادهاى مسؤول و ضابطه هاى ناظر به پيشگيرى، پاسخ هاى حقوقى به 
تخطى هر يك از كنشگران پيشگيرى را تعيين مى كند؛ چندان كه اگر اجراى تدابير پيشگيرانه، منجر 
به تضييع و تضييق حقوق فردى شود، قابليت رسيدگى، تعقيب و مجازات ناقِض قواعد مربوطه، بسان 
اِعمال هر يك از ديگر رشته هاى اصلى علوم جنايى حقوقى، همچون حقوق كيفرى عمومى، حقوق 
كيفرى اختصاصى و آيين دادرسى كيفرى، فراهم مى شود. از آنجا كه ركن ركين حقوق كيفرى، اصل 
قانونى بودن جرم و مجازات است، اقدامات پيشگيرانه و اصالحى نيز بايد ملبس به سلسله مقررات و 

ضوابطى باشد كه حقوق و آزادى هاى فردى را از آسيب مصون بدارد. 
الزام واضعان سياست جنايى به تدوين حقوق پيشگيرى از جرم: بدون ترديد سياست گذاران جنايى 
در راستاى پاسداشت كرامت انسانى و تضمين اصل برائت، اعمال پاسخ هاى كيفرى را منوط به رعايت 
شاخصه هاى دادرسى منصفانه مى كنند؛ اين شاخصه فقط در حوزه حقوق كيفرى و آيين دادرسى كيفرى 
ظهور نيافته است، بلكه در عرصه جرم شناسى نيز متصور است: رفتار منصفانه با بزه ديده (نجفى ابرندآبادى، 
1384)، پيشگيرى عادالنه از جرم (نجفى ابرندآبادى، 1396) و بازپرورى عادالنه مجرم (ابراهيمى، 1391)، 

تركيب جرم شناسى كاربردى با آموزه هاى حقوق بشرى و قواعد حقوقى را نويد مى دهد. 
از آنجا كه تأمين و تضمين نظم عمومى، امنيت حقوقى و امنيت اجتماعى از وظايف دولت ها 
محسوب مى شود، واضعان سياست جنايى ناگزير از قاعده مند كردن پيشگيرى هستند، چندان كه الزام 
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به اين مهم از ملزومات سياست جنايى عادالنه محسوب مى شود. اين امر در كنار گونه پيشگيرى وضعى 
از جرم كه كنترل افراد و مداخله در حريم خصوصى و آزادى هاى شهروندان را به عنوان راهبرد اصلى خود 
مى داند، موجب توازن امنيت خصوصى در بستر امنيت عمومى مى شود؛ به گونه اى كه هرچه دامنه پيش 
روى در حقوق بنيادين افراد توسط مقررات حقوقِى متبلور در حقوق پيشگيرى از جرم محدودتر شده 
باشد، اتصاف دولت ها به مردم ساالرى، حكمرانى خوب، آزادى مدارى و قانون مدارى تقويت خواهد شد. 
با اين همه، گاهى با عدم استقبال دولت ها نسبت به راهبرد پيشگيرى اجتماعى و اهداف طوالنى مدت 
آن هستيم (كرافورد1، 2009، ص 30). ترسيم مقررات كارآمد با تعيين سازوكارهاى ادارى و قضايى در 
قالب قوانين پيشگيرانه عادالنهـ  با تأكيد بر پيشگيرى موقعيت مدارـ  توسط واضعان سياست جنايى 

اجتناب ناپذير است. 
بى ترديد همه حقوق و آزادى ها مطلق نيست؛ برخوردارى از آنها گاهى با ضابطه ها و محدوديت هاى 
قانونى همراه است (ابراهيمى، 1391، ص 166)؛ اما همواره اين مهم، بايد پيش روى متوليان امر قرار 
گيرد كه شهروندان نسبت به حفظ امنيت شخصى خود بيم و هراسى نداشته باشند و اجراى راهبرد گونه 
پيشگيرى وضعى، در لواى جامعه امن بدون َمرعى داشتن ارزش واالى انسانى، صورت نپذيرد. بدين ترتيب، 
دولت ها در راستاى اطمينان خاطر شهروندان مكلف به وضع حقوق پيشگيرى از جرم مدون و تأسيس 
تشكيالت ادارى و قضايى هستند؛ چندان كه از طريق تضمين حقوق و آزادى هاى افراد، جامعه را از تعرض 
خودسرانه احتمالى برخى كنشگران عرصه پيشگيرى از جرم، مصون كنند و نهادهاى حاكميتى نيز بر 
اساس قانون، ضمن حمايت از حقوق و مطالبات مردمى، به نظارت مستمر بر اجراى راهبرد پيشگيرى 

از جرم و پاسخ دهى قانونى به متخلفان اهتمام ورزند. 
بايد اذعان داشت كه ظهور قوانين اساسى كشورها تحديدگر قدرت سياسى حكومت ها است و نقطه 
عطفى در نهادينه كردن و به رسميت شناختن حقوق و امتيازات شهروندى همچون امنيت، حيثيت، آزادى 

و مانند آن، به عنوان مصالح تشكيل دهنده حقوق پيشگيرى از جرم محسوب مى شود. 
حق بر امنيت از حق هاى بنيادين مردم است كه اگرچه بايد در اولويت قرار داده شود تا امنيِت جانى و 
مالى شهروندان با نظام كيفرى و پيشگيرى تضمين شود، ولى نبايد فراموش كرد كه همين شهروندان از 

1. Crawford
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حق ديگرى يعنى حق بر تأميِن امنيت حقوقى- قضايى در برابر مداخله هاى پليسى- قضايى كارگزاران 
عدالت كيفرى و كنشگراِن پيشگيرى نيز برخوردارند. تضمين اين حق نيز كه به عنوان يكى از حق هاى 
بشرى در اسناد بين المللى و قوانين اساسى پيش بينى شده، به عهده دولت ها گذاشته شده است (نجفى 
ابرندآبادى، 1391، ص 14)؛ قانون اساسى كشور ايران در خصوص حق هاى بنيادين شهروندان، موضع 
قاطع و بدون قيد و شرط دارد و براى هر يك از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه هاى حكومتى 
كه برخالف قانون، آزادى هاى شخصى شهروندان را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ايران محروم كند، مطابق ماده 570 قانون مجازات اسالمى، جرم انگارى و كيفرگذارى كرده 
است؛ با اين وصف اگرچه تدوين حقوق پيشگيرى از جرم تا به امروز در ايران جامه عمل نپوشيده است و 
در قانون پيشگيرى از جرم نيز كه در سال 1394 به تصويب رسيد، اشاره اى به آن نشده است، اما مى توان 
ماده 570 قانون مجازات اسالمى را به عنوان طليعه حقوق پيشگيرى از جرم نيز در نظر داشت؛ زيرا اين 
ماده متضمن ضمانت اجراى كيفرى براى نقض حقوق مقرر در قانون اساسى، با عنوان حقوق ملت است 
كه لفظ حقوق در اين ماده اطالق داشته و افاده عموم مى كند. براين اساس هرگونه اقدام پيشگيرانه كه در 
مغايرت با حقوق افراد باشد مى تواند در قالب اين ماده بررسى شود. براى نمونه محروم كردن ديگران از 
آزادِى شخصى، بازداشت غير قانونى، توقيف يا هرگونه اقدام پيشگيرانه غير قانونى مى تواند با ضمانت 
اجراى قانونى مواجه شود. از آنجا كه سياست جنايِى برخى دولت هاى امنيت مدار نسبت به تدوين حقوق 
پيشگيرى از جرم وقعى ننهاده و يا آن را با استناد به جرائم مستحدثه تضعيف مى كنند، بنابراين بررسى 

چالش هاى شكل گيرى حقوق پيشگيرى از جرم مهم مى نمايد. 

روش شناسى
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر نوع پژوهش توصيفى- تحليلى است كه با استفاده از منابع 

كتابخانه اى، مطالب جمع آورى و تحليل شدند.

يافته ها
چالش هاى ايجاد حقوق پيشگيرى از جرم در سياست جنايى: برنامه ريزى سياست جنايى در امتداد راهبرد 
پيشگيرى از جرم نه تنها به ايدئولوژى سياسى حاكم بر جامعه در مرحله شكل گيرى و اجراى آن وابسته 
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است، بلكه فراتر از آن، استمرار بعدى اين راهبرد نيز منوط به عدم تغيير يا اضمحالل اين امر است. 
بدين وصف، تأثير انديشه هاى سياسى بر اتخاذ رويه هاى پيشگيرى از جرم و تغيير در اولويت هاى تدابير 
پيشگيرانه، از اهميتى انكارناشدنى برخوردار است و تنوع يا تكثر بافت هاى سياسى و نوع نگرش حاكميت 
ملى به خصوص پديده بزهكارى، پاسخ هاى گوناگونى را در مرحله قبل و بعد از ارتكاب جرم پيش روى 
دولت ها قرار مى دهد كه در برخى موارد با صيانت از حقوق و آزادى هاى افراد در تعارض بوده و موجب عدم 
بكارگيرى راهبرد پيشگيرِى ضابطه مند مى شود. در سال هاى اخير ضرورت ايجاد جامعه امن، به عنوان 
راهبردى محورى در سياست جنايى و گفتمان دولتمردان مطرح شده است (ادوارد و هيوجز1، 2009، ص 68) 
و موجب شكل گيرى «سياست جنايى امنيت مدار» در تقابل با «سياست جنايى آزادى مدار» شده است. در 
اين ميان، استفاده بى حد و حصر از گونه پيشگيرى موقعيت مدار فناورانه بدون تعيين مقررات مربوطه، 
زمان و مكان مورد استفاده ابزارهاى اين گونه پيشگيرى فناورانه، نهادهاى واجد صالحيت، سازوكار هاى 
ادارى- قضايى و فقدان ضمانت اجراى كيفرى و مدنى براى خودسرى ها يا تعرضات حادث نسبت به 
آزادى هاى بنيادين افراد، رقم خورده است. بر اين اساس، حق بر امنيت بر ساير حقوق انسانى برترى داده 
مى شود و حقوق بنيادين افراد به بهانه حفظ امنيت سياسى زير پا گذاشته مى شود (طاهرى، 1392، ص 
136). به نظر مى رسد بكارگيرى اين رويكرد منبعث از تفكرى است كه بزهكارى را پديده اى امنيتى فرض 
كرده و سياست جنايى الزم نيز در اين خصوص جنبه امنيتى به خود گرفته است؛ چالشى كه در راهبرد 
پيشگيرى موقعيت مدار ظهور و بروز بيشترى يافته و حقوق پيشگيرى از جرم را امنيتى مى سازد، چندان 
كه توسعه كنترل را تحت لواى پيشگيرى از جرم توجيه مى كند2. بدين معنا كه هدف قلمداد شدن راهبرد 
پيشگيرى توسط دولت ها و استفاده گسترده از ابزارها و تدابير نظارتى به ويژه در دولت هاى امنيت مدار، 
تضييقِ  حقوق و آزادى هاى افراد را در بر خواهد داشت و حقوق پيشگيرى از جرم را به محاق خواهد برد، 
مقوله اى كه بدون ضابطه مند شدن و تدوين حقوق پيشگيرى از جرم منسجم و مستقل منجر به تحديد 
و تهديد حقوق افراد جامعه خواهد شد. در اين راستا گسترش قلمرو نظارت در قالب تدابير پيشگيرانه و 

پيش روى در فضا هاى آزاد بررسى مى شود. 
1. Edward & Huhges

2. از اين روى فقدان حقوق پيشگيرى از جرم در كشورها يا تغليب راهبرد آزادى در امنيت در جوامع مردم ساالرى كه حتى المقدور خود را ملزم به 
رعايت اين مهم مى دانند، زمينه تحديد فضاهاى آزاد و افزايش فضاهاى كنترل شده را رقم خواهد زد. 
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توسعه پايش و نظارت در پرتو پيشگيرى: آنچه كه به عنوان دغدغه افراد جامعه و فعاالن سياسى- 
اجتماعى يا حامياِن حفظ حريم خصوصى و آزادى هاى مشروع در جوامع نمايان مى شود، اين است كه 
استقبال دولت ها از تدابير پيشگيرانه از جرم به نقض حقوق شهروندى، تحديد يا نفى آزادى هاى مشروع 
منتهى نشود. البته اين امر به آن معنا نيست كه برخوردارى از حقوِق يادشده مطلق بوده و هيچگاه با 
محدوديت هايى همراه نيست؛ بلكه در برخى شرايط استثنايى و در َدَوران بين منافع ملى و فردى مى توان 

قائل به اعمال برخى تحديدها بود كه حدود و ثغور آن نيز بايد توسط قانونگذار مشخص شده باشد1.
در واقع دولت ها در ارتباط با ضرورت مقابله با جرائم، بلكه درباره محدوديت هاى آن و عدم نقض اين 
محدوديت ها، به بهانه پاسخ به جرم تعهداتى دارند (ابراهيمى، 1387، ص 168). اين در حالى است كه 
جهت گيرى فعاليت هاى كنشگران پيشگيرى از جرم در بسيارى از كشورها تغيير كرده و به نام تأمين 
امنيت و صيانت از نظم عمومى، راهبرد پيشگيرى را در راستاى افزايش گستره نظارت بر افراد جامعه و 
تعرض به حق هاى بشرِى شهروندان قرار داده اند و با پايش مستمر اشخاص، به واسطه ثبت و ضبط صدا 
و تصوير يا شنود مكالمات، حريم خصوصى وى را مخدوش مى سازند و سيطره نظارت خود را در قالب 
پيشگيرى گسترش داده اند؛ مراقبتى كه به واسطه عدم تصريح حقوق پيشگيرى از جرم و فقدان تعادل 
رويه ها و اقدامات پيشگيرانه يا آموزه هاى حقوق شهروندى، قربانيان احتمالىِ  نقض حقوق و آزادى هاى 

بنيادين را به محاق مى برد. 
روشن است مجموعه حق هايى كه در قانون اساسى كشورها تصريح شده اند به عنوان حقوق بنيادين 
شهروندان به رسميت شناخته شده و قابل نقض نيستند، به گونه اى كه قوانين عادى، آيين نامه ها و 
بخشنامه ها ملزم به حمايت از آنها و اجرايى سازى اين حقوق هستند؛ اين رهيافت به عنوان يكى از 
مهمترين جلوه هاى تقيد دولت ها به آموزه هاى حقوق بشرى است كه آزادى هاى عمومِى مصرح در قانون 
اساسى را قربانى گونه هاى پيشگيرى موقعيت مدار نمى سازد و حتى با كيفر گذارى نقِض حق هاى اساسى 

1. اهميت اين موضوع به گونه اى است كه در حالت فوق العاده نيز زمامداران ملزم به رعايت حد و مرزها شده اند. در ارتباط با حالت استثنايى و 
محدوديت هاى ضرورى، ماده 4 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، خطاب به دولت هاى عضو مقرر مى دارد: هرگاه يك خطر عمومى استثنايى 
(فوق العاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسمًا اعالم شود، كشورهاى طرف اين ميثاق مى توانند تدابير خارج از الزامات مقرر در اين 
ميثاق را به ميزانى كه وضعيت مربوطه حتمًا ايجاب مى كند اتخاذ نمايند، مشروط بر اينكه تدابير مزبور با ساير الزاماتى كه بر طبق حقوق بين 
الملل به عهده دارند، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضى منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبى يا اجتماعى نشود.
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شهروندان به بهانه پيشگيرى از جرم و تأمين امنيت، پيام حمايت بدون قيد و شرط خود را از حقوق و 
آزادى هاى بنيادين افراد جامعه در چارچوب پيشگيرى از جرم اعالم مى دارد. بدين ترتيب اگرچه برقرارى 
تعادل بين تضمين حق مردم بر امنيت جانى و مالى، از يك سو و تضمين حقوق و آزادى هاى فردى 
در برابر عوامل حكومتى، از سوى ديگر چندان ساده نيست (نجفى ابرندآبادى، 1392، ص 12)، اما حق 
رفت و آمد، حق بر خلوت، حق متفاوت زيستن و متفاوت بودن و مانند آنها نبايد در لواى پيشگيرى با 
محدوديت مواجه شود و متوليان سياست جنايى نبايد سلب يا محدود كردن اين مهم را در قالب تدابير 
پيشگيرى وضعى- فناورانه با توجيه ايجاد جامعه امن و پيشگيرى از جرم توجيه كنند. از آنجا كه يكى از 
كاركردهاى حقوق كيفرى اعالم هنجارهاى مورد احترام از سوى قانونگذار است (نوبهار، 1393، ص 63) 
و حقوق پيشگيرى از جرم مستلزم ضابطه مند شدن تدابير كنشى واضعان سياست جنايى است، بنابراين 
تضمين هاى حمايت از تدوين حقوق پيشگيرى از جرم و پيروى از آموزه هاى حقوق بشرى در گونه هاى 

پيشگيرى از جرم مؤلفه اى است كه در ادامه بررسى مى شود. 
امنيت مدار شدن سياست جنايى و تضمين هاى حقوق پيشگيرى از جرم: گاهى اوقات اصل مالزمت 
دموكراسى و رعايت شاخصه هاى حقوق بشرى در اقناع دولتمردان و واضعان سياست جنايى دولت هاى 
غربى ، مناط اعتبار قرار نگرفته و ايشان براى توسل به رويه هايى كه منجر به اقدامات تحديدگر حقوق و 
آزادى هاى شهروندان، نظارت بر حريم خصوصى و مانند آنها مى شود، استدالل هاى توجيه كننده اى مبنى 
بر افول اهميت علت شناسى بزهكارى و ضرورت تغيير گونه هاى پيشگيرى، برهم زدن معادالت پيش 
جنايى و انصراف بزهكاران بالقوه را طرح مى كنند؛ امرى كه معطوف به افزايش اختيارات متوليان نظام 
عدالت كيفرى جهت تأمين و تثبيت امنيت خواهد شد. حاكميت قانون به عنوان تمكين همه افراد جامعه 
و دولت از آنچه كه در قالب قانون اساسى، مصوبات مجلس و ديگر منابع الزام آور حقوقى تدوين شده 
است، ظاهر مى شود؛ آن گونه كه هنجارهاى حقوقى به عنوان شالوده نظام حقوقى شكل مى گيرند و اجراى 
آنها به همراه وجود تضمين هاى الزم براى جلوگيرى از نقض قانون مدنظر است. پرواضح است كه دو مؤلفه 
يادشده مكمل يكديگر بوده و نقض هر يك از آنها عملكرد ديگرى را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ بنابراين 
تدابير حمايتِى استحكام بخش در قلمرو داخلى و بين المللى، به عنوان نظام حقوقِى تضمين كننده رعايت 
پيشگيرى عادالنه در كشورهاى آزادى مدار محسوب مى شود و درنظر قرار گرفتن منابع قانونى داخلى و 
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خارجى در اعمال راهبردهاى پيشگيرانه به همراه مراجع و تشكيالت ناظر و رسيدگى كننده به نقض حقوق 
افراد، ضريب مخدوش شدن حقوق و آزادى هاى مشروع شهروندان را كاهش مى دهد. براى مثال در اصل 
نهم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران تصريح شده است كه «... هيچ مقامى حق ندارد به نام استقالل و 
تماميت ارضى كشور، آزادى هاى مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند»؛ همچنان كه در 
اصل سوم قانون اساسى به عنوان اصلى راهبردى در پيشگيرى از جرم، دولت را موظف كرده است تا براى 

نيل به اهداف عاليه  مندرج در قانون اساسى، همه امكانات خود را بكار گيرد. 
ژرف انديشى در بيشتر بند هاى اصل سوم قانون اساسىـ   در كنار ديگر اصول قانون اساسى مثل اصول 
چهارم، هشتم، نهم، دهم، بيست و يكم، بيست و هشتم، سى ام، سى و يكم، چهل و سوم و يكصد و پنجاه و 
ششم به عنوان اصول راهبردى پيشگيرى از جرمـ   مبين آن است كه اعمال طرح ها و تدابير اقدامات پيشگيرانه 
كه برخالف مفاد  مندرج در اصول قانون اساسى است، از اعتبار و جايگاه حقوقى برخوردار نبوده و عالوه بر 
توصيه صريح يا ضمنى قانون اساسى به مرتفع ساختن ريشه هاى بزهكارى و نه مبارزه صرف با مصاديق آن، 
انطباق هرگونه مقرره يا مصوبه اى راـ  حتى در خصوص پيشگيرى از جرمـ   بر اساس موازين اسالمى دانسته 
است كه با امعان نظر به توصيه هاى مكرر دين مبين اسالم به رعايت حقوق و آزادى هاى مشروع افراد، نقض 
هر يك از اين مؤلفه ها را در تدابير پيشگيرانه منتفى مى كند. بدين ترتيب اساسى سازى حقوق در اصول 
فراتقنينى يكى از تأثير گذارترين رهيافت ها در راستاى ظهور و توسعه نهضت صيانت از حق ها و آزادى هاى 
بنيادين شهروندان در برابر قدرت عمومى است (نجفى ابرندآبادى، 1393، ص 988) كه فراهم كردن زمينه هاى 
تحقق آن توسط دولت ها اگر به پيشگيرى كامل از رفتارهاى مجرمانه منجر نشود، دست كم دامنه و اشكال 
بزهكارى را كاهش داده و جامعه را از توسعه توسل به اقدام هاى قهرآميز بى نياز مى كند. ضمن آنكه با اين 
سياست زمينه اساسى سازى حقوق پيشگيرى از جرم فراهم مى شود (نيازپور، 1393، ص 91) و الزام به بايدها 
و نبايدهايى كه به عنوان تكاليف متوليان سياست جنايى در عرصه پيشگيرى از جرم است، تجلى مى يابد. 
اگرچه به نظر مى رسد مبنا و منشأ تعهدات پيشگيرانه دولت ها، اخالق، حقوق بشر و عدالت است 
(بارانى، 1392، ص 118) كه تدوين حقوق پيشگيرى از جرم را در راستاى ابقاء حقوق پيشگيرى بشر مدار 
با تضمين هاى داخلى و بين المللى مواجه سازد، اما طرح عنوان تضمين ها، به معناى آن نيست كه در 
حال حاضر حقوق پيشگيرى از جرم در تمام كشورها شكل گرفته، بلكه خبر از سازوكارهايى مى دهد 
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كه مى تواند واضعان سياست جنايى را به تدوين حقوق پيشگيرى از جرم داللت كند. به هر رو، خطاِب 
نظام حقوق بشر يك مقوله حقوقى معين نيست، بلكه مرزهايى را تعيين و ترسيم مى كند كه دولت ها 
به هنگام استفاده از ضمانت اجراى كيفرى يا غير كيفرى يا اقدام پليسى و تأمينى يا اقدام هاى دفاع 
اجتماعى همچون تدابير پيشگيرانه، نبايد از آن تجاوز كنند (دلماسـ   مارتى، 1393، ص 89) پارادايمى 

كه رعايت امنيت مدارى را در بستر آزادى مدارى تقويت مى كند. 
تضمين هاى داخلى تدوين حقوق پيشگيرى از جرم: ناگفته پيداست تحول راهبرد پيشگيرى از جرم 
و متمايل شدن گونه هاى پيشگيرى از جرم به سمت شيوه هاى تحديدگر فضاى آزاد جامعه، بدون وجود 
تضمين هاى الزم براى مخدوش نشدن حقوق و آزادى هاى فردى شهروندان نيست، بلكه وجود قوانين 
شكلى يا ماهوى موجود از جانب دولت هاى قانون مدار، همگام با تحوالت حادث در گونه هاى پيشگيرى، 

پيامدهاى منفى اين تغيير را به حداقل مى رساند. 
در نظام هاى مردم  ساالر و توسعه يافته سياسى با قبول حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى و سياسى 
خويش و افول اقتدار مطلق زمامداران، حقوق و آزادى هاى اساسى در رأس توقعات اجتماعى قرار مى گيرد 
(هاشمى، 1391، ص 237). بدين سان، ضمانت اجراهاى داخلى حقوق پيشگيرى از جرم، تضمين هاى 
حكومتى است كه در نظام هاى مردمىـ  از جمله نظام جمهورى اسالمى ايران - قابل درك است. در اين 
ميان رئيس جمهور به عنوان مظهر حاكميت ملى كه منتخب مستقيم مردم است در صيانت از حقوق مردم 
مسئول بوده و مانعى در توسعه بى حد و حصر رويكردهاى كنترلِى سياست جنايى، با عنوان پيشگيرى از 
جرم و تأمين امنيت جامعه است؛ همچنين نمايندگان مجلس نيز به عنوان مراقب و مدافع حريم حقوق 
و آزادى هاى اساسى مردم هستند1. بنابراين از آنجا كه كرامت انسانى بنياد نظم اجتماعى است و حقوق 
كيفرى نگه داشت چنين نظمى را بر عهده دارد و مشروعيت اين حقوق در راستاى حمايت از آن است 
(قماشى، 1393، ص 166)، اگر شرايط و فضاى جامعه به سمتى سوق پيدا كند كه گونه هاى پيشگيرى 

1. اصل 71 قانون اساسى: مجلس شوراى اسالمى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند.  اصل 77 قانون 
اساسى: مجلس شوراى اسالمى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.  اصل 113 قانون اساسى: پس از مقام معظم رهبرى رئيس 
جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى بر عهده اوست. همچنين وى در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت 
ايران به خداوند متعال سوگند ياد مى كند، از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است، حمايت كند.  بند 
2 اصل 156 قانون اساسى: نيز قوه قضاييه را مسئول تحقق بخشيدن به احياى حقوق عامه، گسترش عدل و آزادى هاى مشروع دانسته است. 
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از جرم با رويكرد تخصصى1 و بر اساس افزايش مسئوليت افراد جامعه و بزهكاران و كاهش مسئوليت 
دولت بنا نهد، نمايندگان مجلس مى توانند با مداخله به هنگام و نسخ قوانين ناقِض حقوق افراد، با تصويب 

قوانين كارآمد و تضمين ضمانت اجراى الزم، راهبرد پيشگيرى را قانون مند كنند. 
تضمين هاى بين المللى تدوين حقوق پيشگيرى از جرم: هنجارها و قواعد بين المللى مختلف، اقدامات 
عملى ناظر به راهبرد كنشِى واضعان سياست جنايى را در قالب اعالميه، كنوانسيون و رويه هاى بين المللى 
پيشگيرى از جرم اشعار داشته است؛ آن چنان كه تجلى تضمين ها و حمايت هاى الزم از حقوق بشر را 
در تدابير پيشگيرى از جرم مى توان در پايان جنگ جهانى دوم شاهد بود. در سطح داخلى، دولت به ويژه 
هنگامى كه در مقام تدوين و تنظيم سياست هاى عمومى بر مى آيد، كنشگر پيشگيرى محسوب مى شود. 
در سطح بين المللى و فراملى نيز به منظور تسهيل اعمال و اجراى تدابير پيشگيرى اقدامات متعددى انجام 
مى شود. در همين راستا سازمان ملل متحد، كشورهاى عضو را به سمت دست يابى  به تعادل در پاسخ هاى 
پيشگيرانه و سركوبگرانه ترغيب مى كند (جندلى، 1393، ص 48)؛ بنابراين هنجارهاى بين المللى نيز 
بر جنبه تقنينى راهبرد پيشگيرى از جرم تأكيد نموده اند. ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى مصوب 16 دسامبر 1966 نيز از اسناد بين المللى الزام آور است كه در مقدمه آن آمده است 
«با اذعان به اين كه بر طبق اعالميه  جهانى حقوق بشر، كمال مطلوب انسان آزاد و از ترس و فقر رهايى 
يافته، در صورتى حاصل مى شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود 
همچنين از حقوق مدنى سياسى او ايجاد شود»، بر تحقق عدالت اجتماعى و ارتقاء رفاه تأكيد مى كند2.

در واقع سازمان ملل متحد اميدوار است كه استقبال كشورها از رهنمودها و اصول راهبردى تدوين 
شده درباره پيشگيرى از جرم و عدالت كيفرى و اِعمال آنها به وسيله مسئوالن سياست جنايى دولت ها 
1. براى نمونه، پليس تخصصى پيشگيرى، با اتخاذ تمهيدات كنشى و توان افزا در قالب آموزش يا مصون سازى بزه ديدگان بالقوه مى تواند پليس 

تخصصى پيشگيرى را به مرزهاى پليس اجتماعى يا پليس جامعه مدار نزديك كند. 
2. ماده چهارم مقرر مى كند: «دولت هاى عضو اين ميثاق تصديق مى كنند كه در برخوردارى از حقوقى كه مطابق اين ميثاق براى دولت (عضوى) 
مقرر شده است، آن دولت نمى تواند اين حقوق را تابع محدوديت هايى كند، مگر محدوديت ها به موجب قانون و در تطابق با ماهيت حقوق 

مذكور و به منظور توسعه رفاه عمومى در يك جامعه دموكراتيك اعمال گردد». 
ماده پنجم  مقرر مى كند: «1. اين ميثاق نبايد به نحوى تفسير گردد كه باعث از بين رفتن هر يك از حقوق و آزادى هاى شناخته شده در اين   
ميثاق شود و يا محدود كردن آن حقوق بيش از آنچه كه در اين ميثاق پيش بينى شده است، ايجاد كند؛ 2. هيچ شرط (محدوديتى) يا عدول از 
حقوق اساسى بشر كه در قوانين (عرف)، پيمان نامه ها، آيين نامه ها و يا رسوم هريك از دولت هاى عضو اين پيمان شناخته شده است و يا به 

ميزان كمترى به رسميت شناخته شده است، پذيرفته نخواهد بود». 
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بيشتر و به طور گسترده ترى انجام پذيرد (نجفى ابرندآبادى، 1375، ص 306). بدين ترتيب تضمين هاى 
حقوق بشرى در قالب معاهدات و اعالميه هاى بين المللى در كنار رهنمودهاى بين المللى پيشگيرى از 
جرم1 نقش مهمى را در التزام دولت ها به تدوين حقوق پيشگيرى از جرم ايفاء مى كند؛ اين شاخص ها به 
عنوان اهرمى بازدارنده براى جلوگيرى از خودكامگى دولتمردان در حوزه پيشگيرى از جرم منجر به تعامل 

امنيت و آزادى در قالب گونه هاى پيشگيرى از جرم مى شود2. 
ضمن آنكه اين تضمين ها، دولت هايى را كه راهبرد نظارت و كنترل شديد بر زندگى خصوصى مردم 
و فعاليت هاى روزمره آنها را با كمك پيشگيرى وضعى فناورانه، تنها راه ايجاد جامعه امن مى دانند، با 
محدوديت مواجه مى سازد (اسكريتون3، 2002، ص 31) و موازنه راهبرد پيشگيرى امنيت مدار را به نفع 

راهبرد پيشگيرى آزادى مدار بر هم مى زند. 

بحث و نتيجه گيرى
بى ترديد حقوق موضوعه همراه با شناسايى حقوق و آزادى هاى انسانى، به صورت قواعدى متظاهر مى شود 
كه ايجاد حق و تكليف مى كند. ابتكار عمل تدوين قواعد به نوعى با قانون گذار است كه بدين وسيله، 
راه را بر دخالت دولت و افراد به اين حقوق مى بندد. اما اين اقدام كافى به نظر نمى رسد، زيرا ممكن است 
قانون گذار خود در وضع قواعد، عرصه را بر حقوق و آزادى هاى مشروع تنگ كند. براى رفع هرگونه اِشكال 
در نظام هاى مردمى، ابتكار عمل براى تضمين هرچه بيشتر حقوق و آزادى ها به قانون گذار اساسى سپرده 
مى شود؛ بدين معنا كه برترى قانون اساسى بر مجموعه زمامداران و نهاد هاى سياسى انتصابى  و انتخابى، 
موجب برترى اصول حقوق بشر در راهبرد پيشگيرى از جرم خواهد بود. بنابراين حتى قانون گذار با ادعاى 
نمايندگى مردم و با مطرح كردن عناوينى همچون نظم و امنيت، حق تعرض به اين حقوق را نخواهد داشت 

1. اعالميه جهانى حقوق بشر 1948، ميثاق هاى حقوق بشر 1966، كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاى بى رحمانه، غير انسانى 
يا ترذيلى 1984، مصاديقى هستند كه متضمن حقوق بنيادين افراد جامعه هستند. 

2. در كنوانسيون مبارزه با فساد مريدا ماده 5 تا 13 اين كنوانسيون به موضوع پيشگيرى اختصاص يافته است، يعنى قبل از آنكه كنوانسيون 
از ماده 14 به بعد عناوين مجرمانه را نام ببرد و قبل از اينكه سازمان ملل متحد سياهه جرائمى را كه مشمول عنوان فساد مى شود احصاء كند، 
ابتدا تدابير پيشگيرانه را مطرح كرده كه اين مهم واجد پيام تقدم پيشگيرى بر مجازات در حوزه مبارزه با فساد است؛ به موازات اين مهم، راهبرد 

پيشگيرانه  اى كه متضمن ناديده گرفتن حقوق غير قابل نقض افراد و حاكميت غير انسانى است، مورد پذيرش قرار نمى گيرد. 
3. Scraton
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و نمى تواند راهبرد پيشگيرانه خود را با عدول از آموزه هاى حقوق بشرى ترسيم كند، وانگهى نقطه بارز 
نظام حقوق بشر ايجاد تدابير حمايتى استحكام بخش است كه مى تواند در قلمرو بين المللى و داخلى 
قابل اعمال باشد؛ آن چنان كه حاكميت قانون در تمام سطوح پيشگيرى از جرم رعايت شده و فرهنگ 

قانون مدارى نيز در اين قلمرو به طور جدى تقويت مى شود1.
به عبارت ديگر حاكميت قانون به  عنوان تمكين همه افراد جامعه و دولت از آنچه در قالب قانون 
اساسى، مصوبات مجلس و ديگر منابع الزام آور حقوقى تدوين  شده است، ظاهر مى شود؛ اما اين مهم از 
حيث الزام آور بودن حقوق و قوانين حاكم بر جامعه در دولت هاى قانون مدار برخالف دولت هاى اقتدارگرا 
امرى بديهى است؛ به  نحوى  كه در جوامع مردم ساالر قواعد و الزام هاى حقوقى براى دولت ايجاد تعهد 
مى كند. بدين سان همان  گونه كه هنجارهاى حقوقى به  عنوان شالوده نظام حقوقى شكل مى گيرند، 
اجراى آنها به همراه وجود تضمين هاى الزم براى جلوگيرى از نقض آنها مدنظر است. روشن است كه دو 
مؤلفه يادشده مكمل يكديگر بوده و نقض هريك از آن ها عملكرد ديگرى را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
راهبرد پيشگيرى از جرم نيز متضمن اصول حاكم بر اشكال و گونه هاى مختلف پيشگيرى از جرم است 
كه بايد عالوه بر تأمين امنيت شهروندان و نظم عمومى، بر مبناى منطِق جرم شناختى شكل  گرفته و از 
ضمانت اجراهاى الزم برخوردار باشد. بر اين اساس، تقيد حاكمان به تأسى از اصل برترى قانون اساسى 
مدنظر قرارگرفته و خاصه براى زمامداران و هريك از نهادهاى دولتى به  عنوان اصول فراتقنينى مرجح است؛ 
آن  چنان  كه قانون گذار يا نمايندگان برآمده از جانب مردم و متوليان سياست جنايى با عناوينى همچون 

نظم و امنيت، نمى توانند حقوق برتر  مندرج در اين قوانين را ناديده انگارند. 
به نظر مى رسد با توجه به تغليب گونه پيشگيرى وضعى در بيشتر كشورها، جهت مند شدن دولت ها 
به سمت ايجاد يك جامعه تحت كنترل و مالزمت نسبى  اين رويكرد با تحديد آزادى و حقوق افراد، جداى 
از لزوم تدوين حقوق پيشگيرى از جرم داخلى، تنظيم سندى بين المللى با خصيصه الزام آور كه به طور 
مصداقى و مبسوط به شرايط بهره بردارى از اين پيشگيرى مى پردازد، در سطح جهانى راهگشا بوده و ضمن 
مرتفع كردن ابهامات، از توسعه اختيارات دولت ها در راستاى گسترش پيشگيرى هاى موقعيت مدار 
1. اگرچه از منظر اساتيد، قبل از اينكه به پيشگيري و اجراي قانون پيشگيري از جرم بپردازيم، بايد به فكر ايجاد يك مركز مطالعاِت اخالق 
اجتماعى باشيم، نهادي غيردولتى، متشكل از دانشگاهيان و اساتيد حوزوي كه منشأ بى اخالقى ها و اعماِل غير مدنى را بررسى و واكاوي كند 

(نجفي ابرندآبادي، 1394، ص 10).
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مى كاهد. ضمن آنكه دقت در تنظيم حقوق پيشگيرى از جرم، تدوين كتب دانشگاهى و تدريس اين مهم 
با سرفصل مجزاى حقوق پيشگيرى از جرم در كنار ديگر رشته هاى مطالعاتى حقوقِى قاعده مند مى تواند 

مبين ارزش الزام آورى باشد كه با مضامين هنجارِى مربوط به راهبرد پيشگيرى از جرم مرتبط باشد. 
روشن است در صورتى كه نظارت هاى داخلى و بين المللى در قالب حقوق پيشگيرى از جرم، 
كنوانسيون ها و رويه هاى بين المللى پيشگيرى از جرم نمايان شود، شرايط ابقاء يا احياى مؤلفه هاى حقوق 
بشرى كه در چارچوب راهبرد پيشگيرى از جرم دولت ها اجتناب ناپذير است، تقويت شده و الزام دولت ها 

را به تأمين كرامت انسانى در عرصه پاسخ هاى كنشى سياست جنايى ملتزم مى سازد. 
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